
Otestuj se, jak dobře 
a pozorně umíš číst...

POBAV SE

NĚCO MÁLO O XUMOVI
 

PŘÍBĚH ZAČÍNÁ
 

ZASMĚJ SE



Je možné, že až tě následující 
příběh vcucne do děje, objevíš 
při jeho zkoumání nějakou tu 
chybičku. Nediv se, to asi jen 
spisovatelka neměla svůj nejlepší 
den, tak jí pak můžeš pomoct vše 
napravit (když budeš chtít)...

CO POTŘEBUJEŠ VĚDĚT, 
NEŽ POZNÁŠ XUMA?

 

JDE SE NA TO!
 



VÍŠ, KDO JE XUM?
 

PŘEČTI SI O NĚM:
 

Xum se nenarodil na planetě Zemi, ale teď tu 
�ije. Pokud bude mít v úmyslu se s tebou 
seznámit, mů�eš si být jistý, �e u� tě nějakou 
dobu tajně sleduje. Nedělá to proto, �e by snad 
chtěl být vlezlý šmírák, ale jen testuje, jestli ti 
mů�e důvěřovat a ty budeš dobry kámoš. Tak�e, 
kdy� pocítíš, �e tě třeba doma pozoruje 
hopsakoule, je mo�né, �e nejsi blázen 
a nešplouchá ti na maják, ale �e ten malý 
gumový míček, který na tebe mrká je Xum. 
Vlasně bys ho mohl spatřit, kdekoliv tě (nebo 
spíše jeho) napadne, třeba na střeše, v kapse 
nebo pod botou. Tento tvor toti� umí dovede 
měnit tvar, velikost i  barvu. Někdy je měkký 
jako kámen, jindy tvrdý jako polštář. Dnes ho 
snatno uneseš v batohu, zítra se nevejde na 
korbu náklaďáku a neuzvedne ho ani jeřáb. 
Jednou na tebe hledí ušima, podruhé třeba
kouká na svět kolenem, tedy kdy� zrovna 
nějaké má. Teď u� je ti jistě jasné, �e nelze 
zrovna trefně tohoto podivína popsat…



NAŠEL JSI V PŘÍBĚHU NĚCO 
POPLETENÉHO (OPAČNÉHO)?

 

ŘEŠENÍ

Pokud potřebuješ, vrať 
se k textu na straně 2.

 

(Například: Chlapec kvete a květina 
se směje.)



NAŠEL JSI V PŘÍBĚHU NĚCO 
POPLETENÉHO (OPAČNÉHO)?

 

Xum se nenarodil na planetě Zemi, ale teď tu 
�ije. Pokud bude mít v úmyslu se s tebou 
seznámit, mů�eš si být jistý, �e u� tě nějakou 
dobu tajně sleduje. Nedělá to proto, �e by snad 
chtěl být vlezlý šmírák, ale jen testuje, jestli ti 
mů�e důvěřovat a ty budeš dobry kámoš. Tak�e, 
kdy� pocítíš, �e tě třeba doma pozoruje 
hopsakoule, je mo�né, �e nejsi blázen 
a nešplouchá ti na maják, ale �e ten malý 
gumový míček, který na tebe mrká je Xum. 
Vlasně bys ho mohl spatřit, kdekoliv tě (nebo 
spíše jeho) napadne, třeba na střeše, v kapse 
nebo pod botou. Tento tvor toti� umí dovede 
měnit tvar, velikost i  barvu. Někdy je měkký  
jako kámen, jindy tvrdý jako polštář.  Dnes ho 
snatno uneseš v batohu, zítra se nevejde na 
korbu náklaďáku a neuzvedne ho ani jeřáb. 
Jednou na tebe hledí ušima, podruhé třeba
kouká na svět kolenem, tedy kdy� zrovna 
nějaké má. Teď u� je ti jistě jasné, �e nelze 
zrovna trefně tohoto podivína popsat…



NAŠEL JSI V PŘÍBĚHU NĚCO 
NESMYSLNÉHO (SLOVO NAVÍC)?

 

ŘEŠENÍ

(Například: Dívka utíká běží po cestě.)

Pokud potřebuješ, vrať 
se k textu na straně 2.

 



NAŠEL JSI V PŘÍBĚHU NĚCO 
NESMYSLNÉHO (SLOVO NAVÍC)?

 

Xum se nenarodil na planetě Zemi, ale teď tu 
�ije. Pokud bude mít v úmyslu se s tebou 
seznámit, mů�eš si být jistý, �e u� tě nějakou 
dobu tajně sleduje. Nedělá to proto, �e by snad 
chtěl být vlezlý šmírák, ale jen testuje, jestli ti 
mů�e důvěřovat a ty budeš dobry kámoš. Tak�e, 
kdy� pocítíš, �e tě třeba doma pozoruje 
hopsakoule, je mo�né, �e nejsi blázen 
a nešplouchá ti na maják, ale �e ten malý 
gumový míček, který na tebe mrká je Xum. 
Vlasně bys ho mohl spatřit, kdekoliv tě (nebo 
spíše jeho) napadne, třeba na střeše, v kapse 
nebo pod botou. Tento tvor toti� umí dovede  
měnit tvar, velikost i  barvu. Někdy je měkký 
jako kámen, jindy tvrdý jako polštář. Dnes ho 
snatno uneseš v batohu, zítra se nevejde na 
korbu náklaďáku a neuzvedne ho ani jeřáb. 
Jednou na tebe hledí ušima, podruhé třeba
kouká na svět kolenem, tedy kdy� zrovna 
nějaké má. Teď u� je ti jistě jasné, �e nelze 
zrovna trefně tohoto podivína popsat…



KOLIK JE V PŘÍBĚHU CHYB (ŠPATNÁ 
NEBO CHYBĚJÍCÍ PÍSMENKA)?

 

ŘEŠENÍ

Pokud potřebuješ, vrať 
se k textu na straně 2.

 



KOLIK JE V PŘÍBĚHU CHYB (ŠPATNÁ 
NEBO CHYBĚJÍCÍ PÍSMENKA)?

Xum se nenarodil na planetě Zemi, ale teď tu 
�ije. Pokud bude mít v úmyslu se s tebou 
seznámit, mů�eš si být jistý, �e u� tě nějakou 
dobu tajně sleduje. Nedělá to proto, �e by snad 
chtěl být vlezlý šmírák, ale jen testuje, jestli ti 
mů�e důvěřovat a ty budeš dobry  kámoš. 
Tak�e, kdy� pocítíš, �e tě třeba doma pozoruje 
hopsakoule, je mo�né, �e nejsi blázen 
a nešplouchá ti na maják, ale �e ten malý 
gumový míček, který na tebe mrká je Xum. 
Vlasně  bys ho mohl spatřit, kdekoliv tě (nebo 
spíše jeho) napadne, třeba na střeše, v kapse 
nebo pod botou. Tento tvor toti� umí dovede 
měnit tvar, velikost i  barvu. Někdy je měkký 
jako kámen, jindy tvrdý jako polštář. Dnes ho 
snatno  uneseš v batohu, zítra se nevejde na
korbu náklaďáku a neuzvedne ho ani jeřáb. 
Jednou na tebe hledí ušima, podruhé třeba
kouká na svět kolenem, tedy kdy� zrovna 
nějaké má. Teď u� je ti jistě jasné, �e nelze 
zrovna trefně tohoto podivína popsat…



KOLIK JE V TEXTU ČINNOSTÍ, KTERÉ 
LZE PROVÁDĚT OČIMA?

 

ŘEŠENÍ

Pokud potřebuješ, vrať 
se k textu na straně 2.

 

(Například: Ušima můžeme 
poslouchat, slyšet něco zaslechnout, 
také je ale lze špicovat nebo jimi 
střihat...)



KOLIK JE V TEXTU ČINNOSTÍ, KTERÉ 
LZE PROVÁDĚT OČIMA?

Xum se nenarodil na planetě Zemi, ale teď tu 
�ije. Pokud bude mít v úmyslu se s tebou 
seznámit, mů�eš si být jistý, �e u� tě nějakou 
dobu tajně sleduje.  Nedělá to proto, �e by snad 
chtěl být vlezlý šmírák, ale jen testuje, jestli ti 
mů�e důvěřovat a ty budeš dobry kámoš. Tak�e, 
kdy� pocítíš, �e tě třeba doma pozoruje  
hopsakoule, je mo�né, �e nejsi blázen 
a nešplouchá ti na maják, ale �e ten malý 
gumový míček, který na tebe mrká  je Xum. 
Vlasně bys ho mohl spatřit,  kdekoliv tě (nebo
spíše jeho) napadne, třeba na střeše, v kapse 
nebo pod botou. Tento tvor toti� umí dovede 
měnit tvar, velikost i  barvu. Někdy je měkký 
jako kámen, jindy tvrdý jako polštář. Dnes ho 
snatno uneseš v batohu, zítra se nevejde na 
korbu náklaďáku a neuzvedne ho ani jeřáb. 
Jednou na tebe  hledí  ušima, podruhé třeba 
kouká  na svět kolenem, tedy kdy� zrovna 
nějaké má. Teď u� je ti jistě jasné, �e nelze 
zrovna trefně tohoto podivína popsat…



Je pravda, že Xum nebydlí na planetě Zemi? 

OVĚŘ TO:

DOKÁŽEŠ ODPOVĚDĚT 
NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY?

 

Je pravda, že Xum je tvůj kamarád?  

Je pravda, že by Xum mohl chtít vědět, jestli 
ti může věřit?  

Je pravda, že bys mohl Xuma potkat 
v autobusu?  



Je pravda, že Xum nebydlí na planetě Zemi? 

JAK TI TO ŠLO?
 

Je pravda, že Xum je tvůj kamarád?  

Je pravda, že by Xum mohl chtít vědět, jestli 
ti může věřit?  

Je pravda, že bys mohl Xuma potkat 
v autobusu?  

NE

NE

ANO

ANO



KDO NEBO CO 
PRAVDĚPODOBNĚ NENÍ XUM?



KDO NEBO CO 
PRAVDĚPODOBNĚ NENÍ XUM?



Myslíš, že máš Xuma doma? 

PRO STARŠÍ ŽÁKY A RODIČE:

POPOVÍDEJ SI S NĚKÝM :

 

Chtěl bys, aby byl Xum tvůj kamarád? 

Co byste spolu vyvedli nejšílenějšího?
  



OŘÍŠEK NA ZÁVĚR!
V TEXTU CHYBÍ ČÁRKA (INTERPUNKCE)...

 

ŘEŠENÍ

Pokud potřebuješ, vrať 
se k textu na straně 2.

 



V TEXTU CHYBÍ ČÁRKA 
(INTERPUNKCE)...

Xum se nenarodil na planetě Zemi, ale teď tu 
�ije. Pokud bude mít v úmyslu se s tebou 
seznámit, mů�eš si být jistý, �e u� tě nějakou 
dobu tajně sleduje. Nedělá to proto, �e by snad 
chtěl být vlezlý šmírák, ale jen testuje, jestli ti 
mů�e důvěřovat a ty budeš dobry kámoš. Tak�e, 
kdy� pocítíš, �e tě třeba doma pozoruje 
hopsakoule, je mo�né, �e nejsi blázen 
a nešplouchá ti na maják, ale �e ten malý 
gumový míček, který na tebe mrká, je Xum.  
Vlasně bys ho mohl spatřit, kdekoliv tě (nebo 
spíše jeho) napadne, třeba na střeše, v kapse 
nebo pod botou. Tento tvor toti� umí dovede 
měnit tvar, velikost i  barvu. Někdy je měkký 
jako kámen, jindy tvrdý jako polštář. Dnes ho 
snatno uneseš v batohu, zítra se nevejde na 
korbu náklaďáku a neuzvedne ho ani jeřáb. 
Jednou na tebe hledí ušima, podruhé třeba
kouká na svět kolenem, tedy kdy� zrovna 
nějaké má. Teď u� je ti jistě jasné, �e nelze 
zrovna trefně tohoto podivína popsat…



INSPIRUJEME DĚTI KE ČTENÍ

DALŠÍ PŘÍBĚHY O XUMOVI
 BRZY NAJDETE ZDE: 

WWW.CTENINETRADICNE.CZ
 

netradičně, moderně 
a zábavně...

http://www.cteninetradicne.cz/
http://www.cteninetradicne.cz/

